
FLOOR PLANS



UNIT PLAN 
ONE BEDROOM

غرفة نوم بمخطط 
الوحدة األولى

الكتيب  هذا  في  الواردة  والتفاصيل  والبيانات  والمعلومات  والتصميمات  والتخطيطات  الصور   جميع  التنازل: 
للمشروع  النهائية  للتصاميم  وفًقا  »المنجز«  النهائي  الوضع  حتى  وقت  أي  في  تتغير  وقد  فقط  إرشادية 

والموافقات التنظيمية وتصاريح التخطيط. 

Disclaimer: All pictures, plans, layouts, information, data & details included in this brochure are 
indicative only & may change at any time up to the final as built status in accordance with final 
designs of the project & regulatory approvals & planning permissions.

1 BHK TYPE-A 1 BHK TYPE-B

SIZE: 796.52 - 1,001.10 SQ.FT.



UNIT PLAN 
TWO BEDROOM

غرفة نوم بمخطط 
الوحدة الثانية 

الكتيب  هذا  في  الواردة  والتفاصيل  والبيانات  والمعلومات  والتصميمات  والتخطيطات  الصور   جميع  التنازل: 
للمشروع  النهائية  للتصاميم  وفًقا  »المنجز«  النهائي  الوضع  حتى  وقت  أي  في  تتغير  وقد  فقط  إرشادية 

والموافقات التنظيمية وتصاريح التخطيط. 

Disclaimer: All pictures, plans, layouts, information, data & details included in this brochure are 
indicative only & may change at any time up to the final as built status in accordance with final 
designs of the project & regulatory approvals & planning permissions.

2 BHK TYPE-A 2 BHK TYPE-B

SIZE: 1,445.60 - 2,034.37 SQ.FT.



UNIT PLAN 
THREE BEDROOM

غرفة نوم بمخطط 
الوحدة الثالثة

الكتيب  هذا  في  الواردة  والتفاصيل  والبيانات  والمعلومات  والتصميمات  والتخطيطات  الصور   جميع  التنازل: 
للمشروع  النهائية  للتصاميم  وفًقا  »المنجز«  النهائي  الوضع  حتى  وقت  أي  في  تتغير  وقد  فقط  إرشادية 

والموافقات التنظيمية وتصاريح التخطيط. 

Disclaimer: All pictures, plans, layouts, information, data & details included in this brochure are 
indicative only & may change at any time up to the final as built status in accordance with final 
designs of the project & regulatory approvals & planning permissions.

3 BHK TYPE-A

SIZE: 2,152.80  SQ.FT.



UNIT PLAN 
THREE BEDROOM

غرفة نوم بمخطط 
الوحدة الثالثة

الكتيب  هذا  في  الواردة  والتفاصيل  والبيانات  والمعلومات  والتصميمات  والتخطيطات  الصور   جميع  التنازل: 
للمشروع  النهائية  للتصاميم  وفًقا  »المنجز«  النهائي  الوضع  حتى  وقت  أي  في  تتغير  وقد  فقط  إرشادية 

والموافقات التنظيمية وتصاريح التخطيط. 

Disclaimer: All pictures, plans, layouts, information, data & details included in this brochure are 
indicative only & may change at any time up to the final as built status in accordance with final 
designs of the project & regulatory approvals & planning permissions.

3 BHK TYPE-B

SIZE: 2,873.96 - 2,906.25  SQ.FT.



DEVELOPER
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Building 7, Baysquare, Business Bay
2nd Floor, Office No. 206

P.O.Box: 486117, Dubai, UAE

Tel: +971 4 390 5067
Toll Free: 800 785 (PVL)
info@pacificventures.co
www.pacificventures.co

المطور
باسيفيك فينتشرز ليمتد

البناية 7، باي سكوير، الخليج التجاري
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